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Výsledky voleb do zastupitelstva
Podrobné výsledky včetně seznamu zastupitelů města Hlučína na straně 2
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Vážení  spoluobčané, 
nastala doba , kdy všechna města v České 
republice prožívají přelomové období 
života, a to volby do zastupitelstva. Každý 
občan, kterému záleží na budoucnosti, 
mohl využít svého volebního práva a ovliv-
nit další vývoj ve svém městě či obci.
Jsem přesvědčena, že v Hlučíně žijí uvědo-
mělí občané, kteří možnost jít k volbám 
vzali jako občanskou povinnost, protože 
chtějí žít v krásném městě.
Děkuji všem zodpovědným občanům, kteří 
nelenili a účastnili se 15. případně  16. října 
voleb do zastupitelstva, aby tak přispěli 
svým hlasem ke zvolení těch, kteří budou 
spravovat naše město v období 2010 – 
2014.
Z pohledu života obce dochází k zásadní 
změně, ovšem z pohledu práva se v pod-
statě nic významného neděje, neboť obec 
jako právnická osoba je povinna nadále 
vykonávat svou činnost. Ale musím po-
znamenat, že život těmto zákonům dávají 
lidé, kteří vzejdou z voleb, kteří budou obec 
zastupovat a jejichž prostřednictvím bude 
obec vykonávat své povinnosti, ale také 
využívat svá práva.  
Někteří dosavadní funkcionáři budou i po 
volbách v tzv. volebním mezidobí vykoná-
vat svou činnost nezávisle na tom, zda byli 
znovu zvoleni, či nikoliv. Zákon o obcích ta-
xativně stanovuje starostu, místostarostu a 
také radu obce, rovněž ve funkci zůstávají 
členové komisí. Jejich činnost je kontinu-
ální a nepřerušuje se. Na rozdíl od zastu-
pitelstva obce, kterým mandát již zanikl o 
půlnoci z 15. října na 16. října. Ukončením 
hlasování vznikl mandát novým členům 
zastupitelstva.
Pokud nebudou volby či hlasování v nich 
zpochybněny, bude se konat ustanovující 
zasedání zastupitelstva v termínu dle lhůt 
stanovených zákonem o obcích.
Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva 

obce se bude volit starosta, místostarosta a 
další členové rady. Dále je nutné ustavení  
finančního a kontrolního výboru včetně volby 
jejich členů a předsedů. Ihned po ustavujícím 
zasedání bude muset nové vedení obce 
připravit návrh rozpočtu na rok 2011, podle 
něhož se bude hospodařit. A tady nastane 
chvíle, kdy plnění předvolebních slibů ob-
čanům závisí na rozsahu finančních zdrojů, 
které je obec schopna při svém hospodaření 
využít. Také je nutné si uvědomit, že každé 
rozhodnutí zastupitelstva má vliv na obecní 
finance.
Zásadním způsobem rozpočet města ovlivňují 
veřejné zakázky. Přestože zákon o veřejných 
zakázkách prošel významnými změnami, 
které zvyšují transparentnost zadávacích 
řízení, zpřehledňují ustanovení zákona, ne 
vždy jsou tyto procesy z hlediska zadavatele 
dodržovány. V případě našeho města dáváme 
důraz na transparentnost, rovné zacházení a 
zákaz diskriminace. Rovněž jsme zpřísnili 
vůči zákonu podmínky u zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, kterých je největší 
počet, a to již od  100 000,-- Kč předpoklá-
dané hodnoty zakázky. V tomto zpřísněném 
režimu jsou dle zákona realizovány investiční 
zakázky až od 6 mil. Kč. Jedná se o ustanovení 
výběrové komise radou města, která sesta-
vuje zadávací podmínky zakázky, hodnotí 
předložené nabídky a doporučuje radě města 
nejvhodnějšího uchazeče, která nakonec 
rozhodne. V současnosti je preferovaná 
nejnižší cena. Nabídky uchazečů a zakázky 
jsou doručovány na MěÚ vždy v zapečetěných 
obálkách a otevírány až za účasti komise. 
Jde o eliminaci rizik spojených s výběrem 
nejvhodnějšího uchazeče o zakázku.
Téma veřejných zakázek jsem nakousla v ob-
dobí voleb do zastupitelstva z toho důvodu, 
že proces zadávání zakázky musí odstartovat 
k tomu oprávněný orgán, což je podle zákona 
o obcích rada a zastupitelstvo obce.
Tímto letmým způsobem jsem vám, milí 
občané, chtěla nastínit procedurální  stránku 
voleb a vysvětlit vám, co se bude v nejbližších 
dnech dít.
Přeji našemu městu jen ty nejschopnější lidi v 
radě a zastupitelstvu, kteří budou se ctí a mo-
rálkou vykonávat to, co jim zákony ukládají a 
co se od nich očekává – spravovat naše město 
pro blaho a spokojenost občanů.

Jiřina Pudichová
tajemnice

Volby do zastupitelstva města  Hlučína
Strana/hnutí počet hlasů % zastupitelé

NÁŠ HLUČÍN 22 288 24,76 6 

ČSSD 20 550 22,83 5

KDU-ČSL 12 819 14,24 3 

SNK ED  10 361 11,51 3 

ODS 9 594 10,66 2 

KSČM 8 455 9,39 2 

Sdružení nestraníků 3 656 4,06 0 

SPO ZEMANOVCI 2 278 2,53 0 

Jméno (dle počtu hlasů) věk nominován počet hlasů

Ostárek Bernard Ing. 53 NH 1 618

Lindovský Pavel Mgr. 62 NH 1 528

Poláchová Jana Mgr. 61 ČSSD 1 361

Kubuš Pavol Ing. 57 ČSSD 1 218

Breitkopf Petr Bc. 41 NH 1 217

Adámková Jana 61 ČSSD 1 204

Josefusová Radoslava 46 NH 1 203

Honzík Jindřich Mgr. 50 NH 1 179

Hladišová Naděžda Mgr. 58 ČSSD 1 163

Reiský Pavel Ing. 45 KDU-ČSL 1 111

Sedláček Jiří 40 ČSSD 1 109

Hanslíková Růžena Ing. 50 NH 978

Bizoň Jiří MUDr. 62 SNK ED 806

Adamec Petr Ing. 52 KDU-ČSL 758

Košař František 66 KSČM 734

Šimánek Vítězslav Mgr. 61 KDU-ČSL 709

Šebestová Irena Mgr. CSc. 50 ODS 690

Kovalová Libuše JUDr. 62 KSČM 625

Stařínský Jiří 54 SNK ED 604

Sonnek Mojmír Ing. arch. 67 ODS 597

Plačková Magdalena JUDr. 58 SNK ED 563

Výše vidíte seznam zastupitelů, tak 
jak byl sestaven na základě výsled-
ků voleb. To ale neznamená, že v 
tomto složení musí zastupitelstvo 
města Hlučína v budoucnu zase-
dat. Zvolení zástupci mohou využít 
práva ze svých pozic odstoupit a 
přenechat je náhradníkům. Finální 
seznam radních a zastupitelů včet-
ně případných získaných funkcí ve 
výborech a komisích přineseme na 
stránkách příštích Hlučínských no-
vin a také na webu www.hlucin.cz.

                                         (red)

Po vyhlášení výsledků voleb začíná běžet zákon-
ná 10 denní lhůta pro podání návrhu soudu na 
neplatnost voleb nebo hlasování. Tento návrh 
může podat volič nebo volební strana. 
Pokud návrh na neplatnost voleb nebo hlaso-
vání není podán, svolá následně dosavadní sta-
rosta ustavující zastupitelstvo tak, aby se konalo 
do následujících 15 dnů. Svolání zastupitelstva 
se oznámí 7 dní před jeho zasedáním na úřední 
desce.
Pokud bude podán soudu návrh na neplatnost 
voleb nebo hlasování, nelze ustavující zastu-

pitelstvo svolat a je nutné vyčkat rozhodnutí o 
tomto návrhu.
Pokud nebude podán návrh na neplatnost voleb 
nebo hlasování, lze konání ustavujícího zasedá-
ní Zastupitelstva města Hlučína očekávat v dru-
hém listopadovém týdnu, tzn. 8. – 12. listopadu.

Poznámka: k datu uzávěrky nebylo známo, zda 
byl či nebyl podán návrh k soudu na neplatnost 
voleb nebo hlasování.

Zbyněk Plura
odbor  vnitřních věcí MěÚ Hlučín

Stanovení termínu ustavujícího zastupitelstva
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Krátce

Město Hlučín podalo letos v 
září přihlášku do nultého roč-
níku Soutěže o enviromentálně 
nejpříznivější provoz úřadu v 
Moravskoslezském kraji. Již v 
polovině října byly vyhlášeny vý-
sledky, pro Hlučín nanejvýš pří-
znivé. V kategorii větších měst 
získal po magistrátech města 
Karviná a Havířov třetí místo.
„Ocenění získaly úřady přede-
vším za snižování zátěže na ži-
votní prostředí, která vzniká sa-
motným provozem úřadu. Tím 
je myšleno například promyšle-
ní snižování spotřeby energie a 
vody, využívání recyklovaných 
materiálů a ekologicky šetrných 
výrobků, důsledné třídění od-
padů a v neposlední řadě zvy-
šování environmentálního po-
vědomí vlastních zaměstnanců. 
Efektem pak je pozitivní příklad 
občanům a firmám v přístupu 

k ochraně životního prostředí“ 
řekl vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajské-
ho úřadu, Tomáš Kotyza.
Pro město Hlučín, které je čle-
nem Národní sítě zdravých měst 
ČR a průběžně realizuje projekt 
Zdravého města, jsou ekologic-
ky šetrné přístupy jednou ze zá-
sadních priorit.
„Již dva roky máme zpracovanou 
metodiku Ekologicky šetrný pro-
voz Městského úřadu Hlučín, se 
kterou byli všichni zaměstnanci 
seznámeni a jednotlivá navrže-
ná opatření se postupně zavádí 
do každodenní praxe.  Jedná se 
například o jednoznačné upřed-
nostňování elektronické pošty, 
využívání oboustranného tisku, 
použití recyklovaného papíru 
u některých výrobků, u úklido-
vých prací využití ekologicky 
šetrných výrobků. Dále dbáme 

na důsledné třídění odpadů a 
jejich využívání jako druhotných 
surovin, šetření energiemi např. 
nastavením teploty pomocí ter-
moregulačních hlavic či šetření 
vodou. 
Mnohá další opatření se po-
stupně zavádějí dle finančních 
možností města,“ vysvětluje 
Soňa Prášková, vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ Hlučína 
a dodává: 
„Z dosaženého třetího místa 
máme opravdu velkou radost. 
Ekologicky šetrný provoz sice 
nezavádíme kvůli nějakému 
ocenění, ale jsme rádi, že je naše 
snaha takto vysoce hodnocena i 
ve srovnání s dalšími městy.  Jis-
tě je to navíc pro zaměstnance 
i vedení města další motivací, 
proč projekt Zdravého města 
podporovat“.

Lada Dobrovolná

Úřad získal cenu za ekologické chování 

Den veteránů
Také letos uctí představite-
lé města Hlučína památku 
bojovníků za svobodu u 
příležitosti Dne veteránů. 
Ve čtvrtek 11. listopadu od 
10.00 hod.  bude v obřadní 
síni hřbitova Březiny slouže-
na mše svatá. V 11.00 hod. 
pak proběhne u pamětní 
desky obětí světových válek 
pietní akt s položením věn-
ců. Akce se koná pod zášti-
tou města Hlučína a vojen-
ské posádky Hlučín.

Rekonstrukce Pode Zdí 
Nové komplikace se vy-
skytly na dalším úseku re-
konstruované komunikace 
Pode Zdí. Problémy nastaly 
s uložením sítí společnosti  
RWE a ČEZ, obě tyto spo-
lečnosti v současné době 
tyto sítě opravují. Práce na 
rekonstrukci ulice Pode Zdí 
tak bude možné dokončit 
zřejmě až na konci listopa-
du. 

Dotazník o bezpečnosti
Odbor sociálních věcí žádá 
občany o spolupráci při do-
tazníkovém šetření, které se 
týká kriminality a bezpeč-
nosti v Hlučíně. Dotazník s 
otázkami, které pomohou 
zmapovat tuto oblast, si 
mohou občané vyzvednout 
v budově A na informacích 
nebo na podatelně v budo-
vě C MěÚ Hlučín. Vyplněné 
anketní lístky se poté vhazu-
jí do označených uren.  

Chodníky na hřbitově
Do konce roku budou vy-
spraveny dva z chodníků 
na hřbitově u kostela Svaté 
Markéty. Pracovníci technic-
kých služeb zde položí no-
vou zámkovou dlažbu. 

Přechod na Dlouhoveské
Na základě podnětu občanů 
se radní zabývali návrhem 
na zřízení přechodu pro 
chodce přes místní komu-
nikaci na ulici Dlouhoves-
ká. Rozhodli o tom, že se 
přechod u penzionu Stará 
celnice bude realizovat v 
nejbližší době.                   (ld)

Výtah z usnesení  ze 113. 
– 115. schůze Rady města 
Hlučína

Rada projednala:
n návrh Dodatku č.1 ke smlouvě 

s firmou EKO-KOM, a.s. ze dne 
20.12.2005 o zajištění zpětné-
ho odběru a využití odpadů z 
obalů a rozhodla dodatek č. 1 
uzavřít.

n návrh na instalaci dopravní 
značky B 11 – Zákaz vjezdu 
všech motorových vozidel na 
místní komunikaci Promenád-
ní v místě ukončení asfalto-
vého povrchu ve směru k ul. 
Dlouhoveská a rozhodla, že 
výše uvedená dopravní znač-
ka se bude instalovat v co nej-
kratším termínu.

 Rada rozhodla: 
n že zhotovitelem stavby: „Sta-

vební úpravy parkoviště za 
Kosmosem“ se stává společ-
nost Metrostav a.s., Praha 8, a 
rozhodla o uzavření smlouvy o 
dílo  v  souladu  se  zadávacími   
podmínkami  stanovenými ve   

výběrovém   řízení v  ceně 788 
516,- Kč vč. DPH.

n o zřízení  ústřední inventari-
zační komise a dílčích inventa-
rizačních komisí při Městském 
úřadu Hlučín k provedení řád-
né inventarizace majetku za 
rok 2010 ve složení dle předlo-
ženého návrhu. 

n v zadávacím řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu   
„Výkon zadavatelské činnosti 
pro Město Hlučín“ o výběru 
nabídky uchazeče RECTE.CZ, 
s.r.o.,  Moravská Ostrava, jako 
nejvhodnější nabídky, a o 
uzavření rámcové mandátní 
smlouvy s tímto uchazečem. 

n přidělit veřejnou zakázku s 
názvem „Úklidové práce v bu-
dovách MěÚ Hlučín“ za cenu 1 
488 974 Kč vč. DPH společnos-
ti UNIBEST CZ s.r.o., Moravská 
Ostrava a  uzavřít smlouvu o 
poskytování úklidových prací 
a služeb s touto společností.

n že zhotovitelem projektové 
dokumentace akce „Stavební 
úpravy ul. Rovniny v úseku 

od Jasénky po č.o. 132“ bude 
TECHNICO Opava s.r.o., Opava,  
a rozhodla o uzavření smlouvy 
o dílo v ceně 118 800,- Kč vč. 
DPH.

n že zhotovitelem stavby: „Za-
teplení pláště a výměna oken 
ZŠ Rovniny“ se stává společ-
nost OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.,  
Ostrava-Přívoz, a rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo   v  
ceně 25 682 130,64 Kč vč. DPH. 

Výtah z usnesení z 35. zase-
dání Zastupitelstva města 
Hlučína 

Zastupitelstvo schválilo: 
n bezúplatný  převod pozem-

ků parc. č. 3088/38 - ostatní 
plocha, sportoviště a rekreač-
ní plocha a parc. č. 3088/207 
- ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha v katas-
trálním území Hlučín, obec 
Hlučín, do vlastnictví Města 
Hlučína se závazky obsažený-
mi ve smlouvě o bezúplatném 
převodu.

Z jednání rady a zastupitelstva města

Začíná listopad, zima už je za 
dveřmi a každou chvíli může 
začít padat sníh. 
Město Hlučín bude tak jako v 
loňském roce provádět úklid 
všech místních komunikací ve 
svém majetku, na což vynaklá-
dá nemalé finanční prostředky.

I přes veškerou snahu však ne-
jsou pracovníci technických 
služeb vždy schopni upravit sil-
nice a chodníky včas a ke spo-
kojenosti všech. 
Chtěli bychom proto požádat 
všechny občany, kteří se dopo-
sud vždy vzorně starali o chod-

níky před svými domy, aby tak 
činili i nadále a pomohli tak pře-
dejít možným úrazům.

Za město Hlučín děkuje

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí

Úklid sněhu v zimním období v našem městě
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Akce Ruku v ruce aneb Den so-
ciálních služeb ve městě Hlučí-
ně byla původně naplánována 
na začátek června. Přestože byl 
termín konání nakonec kvůli 
povodním přesunut až na ko-
nec září, akci to na atraktivnosti 
rozhodně neubralo. Počasí se 
sice nevydařilo a Mírové náměs-
tí po celý den zkrápěl déšť, i tak 
si zde ale našly cestu desítky lidí.
„Loni se Den sociálních slu-
žeb setkal s velkým zájmem 
veřejnosti, proto jsme se letos 
rozhodli navázat a uspořádat 
druhý ročník. Město získalo na 
uspořádání akce dotaci z kraj-
ského programu rozvoje sociál-
ních služeb 66 tisíc korun, stej-
nou částkou přispěl také Svazek 
obcí mikroregionu Hlučínska“ 
uvedla Marie Suchánková, ko-
ordinátorka oddělení komunit-
ního plánování města Hlučína, 

Den sociálních služeb propršel, ale zaujal

které společně s Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou akci při-
pravilo. 
Na Mírovém náměstí se před-
stavila celá řada poskytovatelů 
sociálních služeb z Hlučína i ši-
rokého okolí.
„Mohli jsme vidět např. sociálně 

terapeutickou dílnu z Ludge-
řovic, taneční soubor Seniorek 
Slunečnice z Kobeřic, představil 
se také nízkoprahový klub pro 
děti a mládež Hlučín a další“.
Součástí byl také bohatý  do-
provodný program, v  jehož 
rámci vystoupili jednak samot-

ní uživatelé sociálních služeb, 
tedy např. tělesně či mentálně 
postižení, ale i další klienti, kteří 
zde také prodávali své výrobky. 
Na pódiu, kterému kraloval mo-
derátor rádia Kiss Morava Vítek 
Goršanov, vystoupila mimo jiné 
rock and rollová kapela Yezz 
a legendární kapela Rock and 
Roll band Marcela Woodmana.
Zájemci si mohli nechat vyšetřit 
také hladinu tuku či cukru v těle 
změřit tlak či kapacitu plic. Po 
celou dobu akce se jim věnoval 
odborný zdravotnický personál.
„Jsme rádi, že i přes špatné po-
časí akce přilákala návštěvníky 
nejen z Hlučína ale i z širokého 
okolí, kteří tak měli možnost 
lépe se zorientovat  a udělat si 
představu o potřebách těch, 
kteří jsou zcela či částečně na 
sociálních službách závislí,“ do-
dává na závěr Marie Suchánko-
vá.                                                  (ld)

Foto: Petr Gattnar

UPOZORNĚNÍ  
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., budou provádět celoplošné 
odkalování vodovodní sítě. Z těchto důvodů může dojít k pokle-
su tlaku v síti, popř. k zákalu vody. Žádáme odběratele o zvýšenou 
pozornost kontroly sanitárních zařízení a praček. Odkalování bude 
probíhat v lokalitách: Bobrovníky  ve dnech   8. -  9.11., Darkovičky  
ve dnech   9. - 10.11., Hlučín ve dnech 11. - 19.11.  Děkujeme za 
pochopení. 

OZNÁMENÍ 
Na webových stránkách www.vakhlucin.cz budete  průběžně infor-
mováni o  uzávěrách, omezení provozu  a  postupu prací při reali-
zaci akce „Rekonstrukce  kanalizace na ulici Rovniny a intenzifikace 
ČOV Jasénky“.

Ing. Josef Tomíček
ředitel společnosti

Sdělovací prostředky „straší 
občany“ neúměrnými nárůsty 
cen elektrické energie, plynu, 
vodného a stočného. Obyvatelé 
Hlučína se alespoň u vodného a 
stočného obávat nemusí.
VaK Hlučín, s.r.o., v roce 2010 
předpokládá příjmy z vodného 
a stočného cca 36 mil. Kč. Zpět-
né investice a opravy na majet-
ku VaK Hlučín budou 16 mil. Kč, 
tj. 45 %. Tento vysoký podíl se 
vrací zpět občanům.
VaK započal v letos v září stavbu 
„Rozšíření kanalizace Hlučín-

Rovniny a intenzifikace ČOV 
Hlučín-Jasénky“ s celkovými 
náklady cca 80 mil. Kč. Dofinan-
cování stavby zajišťuje úvěr ve 
výši cca 13 mil. Kč  s roční výši 
splátky cca 2 mil. Kč. I přes tyto 
výdaje VaK nebude v nejbližší 
době nikterak dramaticky zvy-
šovat cenu vodného a stočného 
v Hlučíně. Dle vyjádření ředite-
le společnosti Josefa Tomíčka 
bude VaK Hlučín, s.r.o., radním 
navrhovat navýšení ceny pouze 
o nutné 3 %.

(mk)

Město Hlučín, které patří do Národ-
ní sítě Zdravých měst, se již podevá-
té připojilo k celoevropské kampani 
s názvem Evropský týden mobility. 
Ve dnech 16. až 22. září proběhla 
ve městě celá řada akcí na téma 
doprava a s ní související rizika, 
jako jsou emise, zvýšená hlučnost 
či nehodovost.
Kromě několika přednášek a výsta-
vy na toto téma byla připravena 
např. také cyklojízda pro veřejnost, 
kdy se více než 6 desítek cyklistů 
vydalo na trasy 20 a 30 km dlouhé 
po okolí Hlučína. V úterý 21. září 
proběhla dopravně bezpečnostní 
akce  pro žáky základních škol, kteří 
společně s dopravními policisty 
kontrolovali řidiče. Pro ty vzorné 
měli připraveny obrázky, hříšníky 
pak potrestali samotní strážci 

zákona. Na 22. září již tradičně při-
padá Evropský den bez aut. Během 
dopoledne, které patřilo především 
dětem, se ti nejmenší s vervou 
pustili do malování po asfaltu před 
Kulturním domem, na Mírovém 
náměstí se zase soutěžilo v jízdě 
zručnosti a dopravních znalostech. 
Odpoledne střed města oživila Eko-
show společnosti Elektrowin s ná-
zvem „Zatočte s elektroodpadem“, 
během níž se mohli občané zbavit 
nefunkčních elektrospotřebičů a 
navíc se zapojit do zábavného 
kvízu o ceny.
Program připravilo Město Hlučín 
pod záštitou Ministerstva životní-
ho prostředí, a to ve spolupráci se 
základními a mateřskými školami, 
Policií ČR, Městskou policií a Kultur-
ním centrem Hlučín.                          (ld)

Akce v rámci Evropského týdne mobility se líbily malým i velkým

Cena vodného a stočného

Foto: Petr Gattnar
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Okénko strážníka

 Velitel MP Hlučín  Bc.Luděk Olšovský 

V listopadu si připomínáme pa-
mátku zesnulých, na jeho konci 
začíná období adventu. Tento 
čas, stejně tak jako nadcházející 
Vánoce, je obdobím plápolají-
cích svíček, které nám zpříjem-
ňují ponurou podzimní náladu.
Světlo svíček může přinést do 
každého domova atmosféru 
klidu, pohody, duchovna, ale 
bohužel také neštěstí, pláč, ztrá-
ty na majetku, zdraví a někdy i 
životech. Každý rok dochází bě-
hem listopadových a prosinco-
vých dní k požárům od hořících 
svíček, zejména těch umístě-
ných na hřbitovních výzdobách, 
adventních věncích či vánočních 
stromcích. Podpálit okolní před-
měty mohou lehce také svíčky 
v dekoracích na stolech nebo v 
olejových či aromatických lam-
pách. Abychom předešli nepří-
jemným zážitkům s ohněm, měli 
bychom dodržovat několik zá-
kladních pravidel:

n Zapálené svíčky nenechává-
me během hoření nikdy bez 
dozoru. Zhasneme je vždy, 
když opouštíme domov nebo 
jdeme spát. Zvlášť dbáme na 
to, aby na hořící svíčku ne-
mohly dosáhnout malé děti!

n Zapálenou svíčku nelze polo-
žit kamkoliv a na cokoliv. Měla 
by být umístěna na stabilní 
nehořlavé podložce, bránící 
přímému kontaktu s podkla-
dem (např. ubrusem, ubrous-
ky z hořlavého materiálu, 
chvojím adventního či smu-
tečního věnce apod.)

n Je třeba dát si pozor na vznik 
průvanu v místnosti. Ten může 
rozkmitat i malý plamen a za-
pálit okolní ozdoby, záclony, 
závěsy nebo svíčku převrh-
nout a zapálit jiné vybavení 
domácnosti.

U adventního věnce je třeba si 
zjistit, zda jde o typ, na kterém 

Pozor na zapálené svíčky lze svíčky zapalovat. Existují i ta-
kové, které jsou jen dekorativní, 
kde jsou svíčky bez jakýchkoliv 
podkladních misek přímo přile-
pené na věnci. Tyto svíčky nikdy 
nezapalujte!
Také svíčky, které použijeme na 
ozdobu a rozsvícení vánočních 
stromků, musí být opatřeny 
nehořlavou podložkou, která 
zachycuje žhavý vosk a brání 
přímému styku s jehličím. Svíčky 
vždy rozmísťujeme v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých mate-
riálů, jako jsou ozdoby z plastů, 
textilií či papíru.
Možná nevíte, že ještě 10 cm od 
plamene svíčky teplota přesa-
huje 200 °C!!!
Na závěr jedna rada: Kupujte 
pouze výrobky opatřené návo-
dem na použití, kde je uvede-
no, jak s předmětem bezpečně 
zacházet a jak ho správně pou-
žívat. 
Z materiálů HZS MSK zpracovala

Lada Dobrovolná

29. září  byli hodinu po poled-
ni strážníci přivoláni k prodej-
ně Náhradní  díly Fojtík na ul. 
Ostravské, kde budil veřejné 
pohoršení silně podnapilý 
muž. Ten nejenže ležel na 
chodníku, ale navíc měl sta-
žené kalhoty až pod kolena. 
Vzhledem k jeho podnapilos-
ti nešlo věc vyřídit na místě, 
proto byla předána přísluš-
nému správnímu orgánu k 
dořešení. 
V nočních hodinách z 1. na 
2. října provedla Policie ČR 
ve spolupráci s MP Hlučín a  
Oddělením sociálně právní 
ochrany dětí MěÚ Hlučín kon-
trolu v restauracích v Hlučíně , 
která byla zaměřena na podá-
vání a požívání alkoholických 
nápojů osobami mladšími 18 
let. Pod vlivem alkoholu bylo 
přistiženo 6 mladistvých, kte-
rým bylo naměřeno od 0,18 
do 0,92 promile alkoholu v 
dechu. 
Dne 8. 10. dopoledne vyjeli 
strážníci do prodejny LIDL, 
kde muž z Ostravy, r. 1993, 
odcizil několik čokolád  Kin-
dermax. Věc byla předána Po-
licii ČR k dořešení. 
O tři dny později byli policisté 
povoláni tentokrát do pro-
dejny BILLA, kde pracovník 
bezpečnostní služby zadržel 
muže z Hati, který se snažil 
také odcizit drobné zboží. 
Strážníci vyřídili celou věc na 
místě v rámci blokového ří-
zení. 
Ještě téhož  dne zasahova-
li strážníci opět v prodejně 
LIDL, kde pracovníci zadrže-
li pachatele krádeže. Ten se 
snažil projít přes pokladnu, 
aniž by zaplatil zboží. Také 
tentokrát vyřídili strážníci 
celou věc na místě uložením 
blokové pokuty. 
Prodejna Centrál se stala cí-
lem pro zlodějku ze Sudic, 
která se tady  14.10. pokusila 
projít pokladnou s plnou taš-
kou zboží. Strážníci ženu pře-
dali Policii ČR.                        (ld)

Nemocné  jírovce se budou muset 
pokácet a vysadit nové.

V posledních dvou letech se značně snížila vitalita 
u dvou jírovců, které zdobí Mírové náměstí v Hlu-
číně. Řidší olistění, změna barvy a zmenšení listů 
zasáhlo především strom vpravo vpředu a vlevo 
vzadu při pohledu od městského úřadu. Důvo-
dem je podle znaleckého posudku stará nefunkč-
ní nádrž bývalé benzínové stanice, jejíž strop byl 
zasypán a rozbit mezi kořeny stromů, což však 
jejich kořenový systém poškodilo. Další příčinou 
je pak změna dláždění, která proběhla před pěti 
lety při rekonstrukci náměstí a umístění osvět-
lení přímo u pat stromů. Stabilita kaštanů se tak 
postupně snižovala, ve stromě rostoucím vpředu 
se navíc na podzim roku 2009 rozbujely plodnice 
dřevokazné houby líhy jilmové a rezavce datlí-
ho. Především druhý jmenovaný parazit  je  pro 
jírovce velmi škodlivý, protože vytváří dutiny sice 
s menšími, ale o to hlubšími otvory. Následkem 
ztenčení stěny pak může dojít až ke zlomu části 
stromu. V kosterních větvích má již tento strom 
dutin celou řadu, s přihlédnutím i ke špatnému 
kořenovému systému se tak stal pro občany rizi-
kovým a nebezpečným.
„Město Hlučín se snaží předejít možné vážné ne-
hodě, k jaké došlo před dvěma lety ve Zlíně, kde 
se poškozený strom zřítil a usmrtil dva chlapce, 

proto hledalo optimální řešení. Vzhledem k tomu, 
že všechny kaštany navíc trpí klíněnkou jírovco-
vou a vymýcení pouze jednoho z nich by nepůso-
bilo esteticky, navíc by došlo k oslabení ostatních 
při případném poryvu větru, rozhodlo o vykáce-
ní všech čtyř stromů najednou. K tomu by mělo 
dojít příští rok na jaře. Poté budou vysázeny čtyři 
nové jírovce, tentokrát však odrůda Aesculus Car-
da (jírovec pleťový), kterou nenapadá klíněnka,“ 
uvedla Soňa Prášková, vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ Hlučín.
Rada města vyhlásila na zhotovitele této zakáz-
ky výběrové řízení, vítězem se stala firma Sadové 
úpravy s.r.o. z Úvalna. Ta nové stromy s obvodem 
kmene minimálně 40 cm a minimální výškou 
kmene 210 cm nejen zasadí a ukotví, ale také o 
ně bude následujících 5 let pečovat, tj. zajišťovat 
ořezy, hnojení a zálivku.
„Při pracích, které budou zahrnovat také pře-
místění zevních svítidel z vnitřku kruhu na jejich 
venkovní část, nesmí tato firma používat těžkou 
techniku a v případě porušení dláždění jej uvést 
do původního stavu,“ dodává starosta města Ber-
nard Ostárek.
Do doby vykácení stromů  bude nejvíce napade-
ný strom zajištěn tak, aby nemohl způsobit niko-
mu žádné zranění ani jinak ohrozit kolemjdoucí  
chodce.

(ld)

Stromy na náměstí jsou nebezpečné

Foto: Petr Gattnar

Vážení rodiče, v současné době připravuje-
me slavnostní přivítání pro děti narozené od  
1.1.2010, které mají  trvalý pobyt na území města 
Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček.  
Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem 
slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se  
maminky osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 

8 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte, k ověření 
těchto skutečností, originál rodného listu dítěte a 
svůj platný občanský průkaz. 
O přesném datu konání akce budete předem, s 
dostatečným předstihem, informováni pozván-
kou. Bližší  informace na telefonním čísle 595 020 
224, 595 020 283.

Sdělení rodičům: Vítání občánků



Třídy 7. a 9. A byly pověřeny 
zvláštním úkolem a tím bylo 
vyrobit znak města Hlučína. 
Tento znak se zúčastní s pel-
hřimovskou agenturou Dob-
rý den  pokusu o vytvoření 
rekordu.
Když se to tak napíše, vypadá 
to velmi jednoduše, ale mělo 
to pár háčků. A ty nebylo 
snadné vyřešit.
Znak jsme museli zvětšit a 
překreslit na velikost 1m x 
1m. Nejtěžší bylo pak vymys-
let z čeho jej vyrobit  a jak na 
to. Musel být vyroben z eko-
logického materiálu (z mate-
riálu, který lze recyklovat).
Starší žáci si vybrali víčka z 
PET lahví (na snímku), my 
mladší jsme kombinovali 
různé materiály. S holkama a 
paní učitelkou Vlastou Viltav-
skou jsme už od září sbíraly 
tašky Billa a mycí houbičky. 
Obešly jsme  mnoho domác-
ností, lidé nám dávali tašky i 
houbičky. Tašky jsme rozstří-
haly na malé čtverečky a lepi-
ly tavnou pistolí.
O houbičky jsme  připravily 
spoustu domácností. Zelená 
část znaku je z drsné části 
houbičky. Polystyrénem jsme 
vylepily plochu kolem znaku.
Nebylo lehké znak udělat, 
bylo to hodně hodin plánová-
ní, rozvrhování, uvažování a 
samotné práce, ale také jsme 
si užily i hodně zábavy.
Trvalo nám to dlouho, ale 
sami sebe musíme s obdivem 
pochválit. Teď ještě musíme 
počkat, jak obstojíme v sou-
těži.
Všechny znaky budou vysta-
veny nejprve v Ostravě a pak 
také na výstavišti v Brně.
Celý projekt je pečlivě  zdo-
kumentovaný a nafocený a 
můžete jej vidět na www.
zsrovniny.cz 

Žákyně 7. A
Základní škola Hlučín - Rovniny

Tvořili jsme
znak města 
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Dne 30. 10. 2010 se na naší škole uskutečnil zají-
mavý projektový  den. Jen vedoucí družstev z řad 
žáků byli seznámení s průběhem tohoto projektu, 
a tak jsme všichni byli zvědaví, kdo a ve které sku-
pině bude pracovat. Když nastal „den D “, sešli jsme 
se v tělocvičně, kde si vedoucí družstev „posbírali 
svoje ovečky“ a pak už jsme procházeli sedmi sta-
novišti, plnili dané úkoly a byli hodnoceni od 0 do 
10 bodů. Úkoly na jednotlivých stanovištích byly 
různé (chemické nebezpečné látky a první pomoc, 
jedovaté houby, rostliny, zvířata, první pomoc při 
zranění, vybavení lékárničky, co si zabalit do eva-
kuačního zavazadla a požární ochrana).
Na 1. místě  se umístilo družstvo vedené Pavlem 
Czudkem z 9.A, 2. místo obsadilo družstvo Radka 
Wickera z 9.A a 3. místo získalo družstvo Filipa 
Musila z 9.B.
Děkujeme členům hasičské jednotky v Hlučíně, 
kteří nás chodí každoročně seznamovat s tím, jak 
se máme chovat při nebezpečí požáru, ale hlavně 
jak máme požárům předcházet.
Stejné poděkování patří členům hasičského zá-
chranného sboru v Opavě, kteří se specializují na 
pomoc při mimořádných situacích, a kteří pravi-
delně v tento projektový den naši školu navštěvují.

Kristýna Bajerová
žákyně 9. B ZŠ dr. M. Tyrše

Den ochrany člověka 
za mimořádných situací 

Ve dnech čtvrtého až osmého října proběhl na ZŠ 
dr. M. Tyrše Týden školní knihovny.
Žáci nových třídních kolektivů v prvním a šestém 
ročníku se v hodině českého jazyka seznámili s naší 
školní knihovnou. Mohou si zde vybrat ze široké na-
bídky knih. S největším zájmem se u mladších žáků 
setkávají knihy o přírodě a zvířatech, starší žáci dá-
vají přednost encyklopediím.  Oblíbenou akcí je tzv. 
čtení  prvňáčkům, kdy vybraní žáci devátých ročníků 
předčítají žákům prvních tříd a ti, až zvládnou čtení 
všech písmen, se svým čtením pochlubí ke konci 

školního roku v devátých třídách. Vztah ke knihám 
vyjádřili žáci i výtvarně, když namalovali svou „nej-
krásnější záložku“ do knihy, kterou například děti ze 
školní družiny mohou potěšit své rodiče, protože i 
rodiče si ve školní  knihovně najdou tu „svou“ knihu.
Těší mě, že naše knihovna má již tradici a věřím, že 
i v „obyčejných týdnech“, kdy nic neslavíme, do ní 
zavítá opět mnoho čtenářů.

Renata Kovaříková
vedoucí školní knihovny

Týden školních knihoven a malování záložek

Poslední  zářijové dny byly v 
dětském oddělení knihovny 
opravdu slavnostní. 29. a 30. září 
jsme pasovali druháčky hlučín-
ských základních škol do Řádu 
čtenářského. Akce se zúčastnilo 
celkem 89 školáků. 
Po přivítání a krátkém povídání 
museli žáčci dokázat, že umě-
jí číst a mohou být přijati mezi 
skutečné čtenáře. Pak za zvuku 
slavnostní fanfáry přišel zámec-
ký knižní pán vyzbrojený me-
čem a každého druháčka slav-

nostně pasoval na rytíře Řádu 
čtenářského. Každý školák do-
stal Pasovací listinu, poukázku 
na čtenářský průkaz a čtenářský 
deníček. Pro děti i pro dospělé 
byla tato událost jistě nezapo-
menutelným zážitkem. Už teď 
se těšíme na příští rok a další 
začínající čtenáře. Fotografie z 
akce si můžete prohlédnout na 
www.kc-hlucin.cz nebo na face-
booku knihovny. 

Lucie Kostková
vedoucí MěK Hlučín

Pasování  druháčků na čtenáře 

Kabinet matematiky  při ZŠ Hlu-
čín, Hornická zahajuje 23. roč-
ník korespondenční  soutěže 
Kosočtverec pro žáky 4. a 5. tříd  
okrsku Hlučín. Zadání prvního 
kola získají žáci od svých učitelů 
matematiky nebo je najdou na 
webových stránkách ZŠ Hornic-
ká: www.zshornicka.cz Celá sou-
těž má 4 kola, ukončení prvního 
kola je 7. listopadu. Žáci mohou 
svá řešení   posílat poštou  nebo 
emailem : koso2008@seznam.cz.
V loňském školním roce se do 
soutěže přihlásilo 70 žáků z 13 
škol. Na 1. místě se umístili Marek 
Miketa a Janošová Anna ze ZŠ 
Hornická, Jakub Jindra ze ZŠ Dě-
hylov a Adriana Matýsková ze ZŠ 
Bohuslavice.
Od 20. ročníku se pohybujeme v 

pohádkovém světě a řešíme úlo-
hy společně se Sněhurkou a sed-
mi trpaslíky. Započítejte si s námi.   

Úlohy letošního prvního kola 
jsou následující:

1. Sněhurka zadala trpaslíkům 
následující úkol. Doplň čísla ve 
čtverci tak, aby jejich součet ve 
všech sloupcích a ve všech řád-
cích byl 45. 

 

2. Trpaslíci připravovali pro vše-
chny obyvatele lesa ovocný kok-
tejl. Koupili 11 kg ořechů,  o 20 kg 
více švestek a třikrát více kilogra-
mů jablek než  švestek. 
a) Kolik kg jablek koupili?
b) Kolik zaplatili za ořechy, švestky a 

jablka celkem , jestliže 1 kg ořechů 
stojí 20 Kč, švestky jsou  o 5 Kč lev-
nější než ořechy a jablka stojí polo-
vinu ceny ořechů. 

3. Na stole stálo 6 sklenic, stří-
davě vždy 1 prázdná a 1 plná. 
Přišel Profous, pohnul jednou 
sklenicí, a stály vedle sebe 3 
plné a 3 prázdné sklenice.   Jak 
lze dostat 3 plné a 3 prázné 
sklenice vedle sebe, když smíte 
pohnout jen jednou sklenicí?

Kabinet matematiky
ZŠ Hlučín, Hornická

Korespondenční matematická soutěž: KOSOČTVEREC

24   12
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Družební  lehkoatletické závody 
– 36. ročník - mezi ZŠ dr. Miro-
slava Tyrše, Hlučín a slovenskou 
ZŠ z Likavky se letos uskutečnily 
v Hlučíně.
Návštěva partnerské  školy je 
tradičním setkáním žáků a pe-
dagogů  obou škol. Hlavní ná-
plní nejsou jen atletické závody, 
ale i poznávání nových přátel, 

Hlučín - Likavka rozšíření si svých jazykových 
znalostí a předávání zkušeností 
pedagogů obou škol.
Termín letošního setkání byl 
stanoven na  7.-9. října 2010. Ka-
marádi z Likavky prožili tři dny v 
rodinách našich žáků, kteří o ně 
společně se svými rodiči pečo-
vali a trávili s nimi volné chvíle.
V atletice si změřili své síly vždy 
tři dívky a tři chlapci z každého 
ročníku II. stupně ZŠ. Zápolili v 
disciplínách - běh na 60 m a 800 
m, hod míčkem a skok do dálky.
Při závodech panovala bojovná  
nálada a každý toužil po vítěz-
ství. 36. ročník vyhrála ZŠ dr. Mi-
roslava Tyrše, Hlučín. Absolut-
ním vítězem kategorie chlapců 
se stal Radek Wicker z naší školy 
a vítězkou kategorie dívek byla 
Barbora Bažíková z Likavky. Nej-
větším zážitkem bylo společné 
spořádání dortu vítězů.
Všichni soutěžící  si zaslouží vel-
kou pochvalu za své výkony.
Děkujeme rodičům žáků, kte-
ří se starali o slovenské děti, a 
samozřejmě i pedagogům za 
zdárný průběh celého setkání.

J.W.Mrázová
učitelka ZŠ dr. Miroslava Tyrše

Druhý říjnový víkend se v neda-
lekých Bolaticích uskutečnil již 
13.ročník tradičního Boje družin 
Turistického oddílu Zálesák.  
Akce proběhla na nádherné zá-
kladně,  kde měli mladí  tábor-
níci vše potřebné pro pohodový 
pobyt. Ač v netradičním termí-
nu, avšak s tradiční bojovnou 
náladou se členové T.O.Zálesák 
utkali o Štít vítězů,  kde mohla 
být v neděli zvěčněna jen jedna 
ze čtyř družin.  
Táborníci se utkali celkem v de-
seti disciplínách zaměřených na 
jejich kuchařské umění, šifry, 
fyzickou zdatnost, znalosti, ale 
také například kulturu. Všechny 

souboje probíhaly v duchu fair 
play. Žádná z družin nebyla vy-
loženým otloukánkem a boje o 
Štít vítězů byly až do konce vel-
mi napínavé. 
Po celovíkendovém bojování, 
desítkách výstřelů ze vzducho-
vek, vyluštěných šifer, uváza-
ných uzlů a výborných jídel se 
sečetly body a velmi těsným 
vítězem se stala družina Svišťů. 
Ostatní se však nezlobili a jen je 
to nabudilo do dalšího ročníku. 
Po sjezdu řeky a cyklovýletě tak 
členové T.O.Zálesák prožili již 
třetí výpravu v tomto školním 
roce.

Jan Říčný

Boj družin již po třinácté 

V rámci projektu Hlučín zdra-
vé město, za finanční  podpory 
Revolvingového fondu MŽP, na-
točilo Televizní studio KC Hlučín 
výukové DVD o třídění odpadu 
v Hlučíně.  V osmi dílech se di-
váci dozvědí vše podstatné o 
odpadech a jak na ně.
Natáčení bylo realizováno ve  
spolupráci s odborem životního 
prostředí a komunálních služeb 
města Hlučín  a firmou Marius 
Pedersen s.r.o.  
Všemi díly provázejí diváky 3 
postavičky  „POPELÁČCI“, kteří je  
seznamují jak jednotlivé druhy 
odpadu  řeší v Hlučíně. Diváci se 
například dovědí co je to směs-
ný komunální odpad, jak fungu-
je svoz popelnic, jak to chodí na 
skládce, význam barev popelnic 
na tříděný odpad, jak likvidovat 
bioodpad, k čemu slouží sběrné 
dvory atd. Vše je podáno odleh-
čenou formou s písničkami (z 
kabaretu POPELÁČCI od Zdeňka 
Kačora), aby i  mnohdy nezáživ-
né věci byly pro diváky zajíma-
vé.

Zda se to nakonec podařilo 
natočit TvS KC Hlučín a jejich 
tvůrcům podle jejich představ, 
necháme na posouzení samot-
ných diváků, ale už nyní může-
me říci, že Hlučín udělal další vý-
znamný krok k rozšíření obzoru 
v  problematice  odpadu.  

 
Toto DVD bude po jeho slav-
nostním pokřtění (termín v 
době uzávěrky nebyl znám) od 
poloviny listopadu distribuová-
no do ZŠ, MŠ (nejen v Hlučíně), 
ale také bude k zapůjčení v naší 
v  městské knihovně na zámku. 
Pro zájemce bude  k  dispozici  
také na Odboru životního pro-
středí a komunálních věci.  

(red)  

Popeláčci aneb Jak  na odpady

V pondělí 13. 9. 2010 se usku-
tečnil 14. ročník sportovní sou-
těže O putovní pohár ZŠ dr. M. 
Tyrše. 
Na školním hřišti závodili všich-
ni žáci 1. stupně a pětičlenná  
družstva žáků 6. až 9. tříd. Bě-
hem celého závodu vládla na 
hřišti velmi přijemná atmosféra 
a soutěživý duch. Nesoutěžící 
žáci přicházeli povzbuzovat své 
kamarády a podařilo se jim tak 
vyburcovat závodníky k vynika-
jícím výkonům.
Žáci prvního stupně soutěžili v 
disciplínách - přeskoky přes švi-
hadlo, slalom s míčkem na lžíci, 
hod na cíl, postavení 9 kuželek 
na čas a skok do dálky z místa, 
které prověřily jak jejich rych-
lost, tak i obratnost a vytrvalost.
Nejúspěšnějšími jednotlivci byli 
Jakub Dostál (1. tř.), Denisa Ša-
backá (2. tř.), Alexandr Nemček 
(3. tř.), Jan Kodeš (4. tř.), Marian 
Burda (5. tř.). Putovní pohár v 
kategorii 2.- 3. tříd získal kolek-
tiv žáků 3. A, v kategorii 4. – 5. 
tříd kolektiv žáků 4. A.
Na druhém stupni byla vytvoře-
na pětičlenná družstva chlapců 
a dívek reprezentující své třídy v 
kategoriích 6. a 7. ročník a 8. a 
9. ročník. Soutěžilo se ve sprintu 

na 60 m, skoku do dálky, hodu 
medicimbalem a štafetou na 4x 
200 m. Hodnotily se jak výkony 
jednotlivců v každé disciplíně, 
tak i výkony družstev.
Po dokončení všech disciplín a 
po pauze na sečtení bodů  zača-
lo vyhlašování výsledků a pře-
dávání putovních pohárů.

Putovní pohár získala třída 6. A 
a 9. A. 

Vítězové  jednotlivých 
disciplín - kategorie 6. a 7. 
ročníku:
60 m sprint:  Marie Skučková,  
Jakub Sýkora
Skok daleký: Marie Skučková, 
Michal Kijanica
Hod medicimbalem:  Marie 
Skučková, Mikuláš Říčný 

Vítězové jednotlivých 
disciplín – kategorie 8. a 9. 
ročníku:
60 m sprint:  Kristýna Bajerová, 
Lukáš Kalous
Skok daleký: Kristýna Bajerová, 
Radek Wicker
Hod medicimbalem: Kristýna 
Bajerová, Radek Wicker

Lukáš Svobodník

O putovní pohár ZŠ dr. M. Tyrše
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Týden knihoven letos celostát-
ně  připadl na týden od 4. do 10. 
října a nesl motto „Knihovna pro 
všechny“. Také my jsme se sna-
žili maximálně vyjít vstříc stá-
vajícím i novým návštěvníkům. 
Pokusím se krátce shrnout, co 
všechno jsme v tomto týdnu 
stihli. 
V Týdnu knihoven se do naší 
knihovny zdarma zaregistrova-
lo 51 nových čtenářů, z toho 25 
mladších 15 let. Realizovali jsme 
šest kurzů týkajících se práce s 
internetem, kterých využili 
především senioři. Naučili se 
pracovat v prostředí Windows, 
vyhledávat na internetu i pra-
covat s elektronickou poštou. 
Nedochvilným čtenářům jsme 
odpouštěli poplatky z prodle-
ní. 5. října odpoledne jsme 
se čtenáři dětského oddělení 
navštívili Knihovnu města Os-
travy – pobočku Vietnamská. 
Ostravské knihovnice a jejich 

čtenáři si pro nás připravili sou-
těže, zábavné kvízy a dokonce i 
divadelní představení nazvané 
O poslední vlaštovce. Pro děti i 
dospělé to bylo velmi příjemně 
strávené odpoledne v prostředí 
jiné knihovny. Během celého 
týdne probíhaly exkurze po 
knihovně jak pro školní skupiny, 
tak pro individuální zájemce. 
Návštěvníci se dozvěděli infor-
mace o knihovně a knihovním 
fondu a mohli nahlédnout také 
do služebních prostor knihov-
ny. V prodeji byly dárkové pou-
kázky na čtenářskou legitimaci, 
což ocenili především čtenáři, 
kteří již začali shánět vánoč-
ní dárky. Stěžejní akcí Týdne 
knihoven bylo autorské čtení 
spisovatelky Evy Tvrdé, které 
proběhlo 7. října v Zámeckém 
klubu. Autorka představila nové 
rozšířené vydání knihy Dědictví. 
Součástí besedy bylo také pro-
mítání filmového dokumentu k 

Týden knihoven v knihovně 

této knize. Eva Tvrdá je u našich 
čtenářů velmi oblíbenou autor-
kou, o čemž svědčí velký počet 
účastníků na jejich autorských 
čteních.  
Těší nás, že letošní Týden kniho-
ven přinesl své ovoce. Důka-
zem je nárůst nových čtenářů a 
děti nadšeně listující v knihách. 
Máme radost také ze seniorů, 
kteří už nenavštěvují knihovnu 

jen kvůli knihám, ale nově také 
proto, aby si přečetli e-mailo-
vou poštu. Snažíme se o to, aby 
knihovna přinášela nové zážitky 
a poznatky všem návštěvníkům 
nehledě na věk a zájmy. Motto 
„Knihovna pro všechny“ tedy 
platí nejen pro letošní Týden 
knihoven, ale stále.

Lucie Kostková
vedoucí MěK Hlučín

Ve čtvrtek 14. října proběhla v Zámeckém klubu vernisáž 2. ročníku výstavy 
fotografií z fotografické soutěže pořádané městem Hlučínem a Kulturním 
centrem Hlučín u příležitosti oslav Dne stromů. Soutěže se zúčastnilo 17 
fotografů, kteří do soutěže zaslali celkem 147 fotografií. Všechny soutěžní 

fotografie návštěvníci 
mohli vidět na filmové 
smyčce a nejlepší foto-
grafie přímo v reálu. A 
opravdu se bylo na co 
dívat – návštěvníci ob-
divovali jarní stromy 
obsypané květy, jiné v 
oranžovohnědých bar-
vách podzimu nebo 
v bílém sněhovém 
hávu. Všechny snímky 
pocházejí z Hlučína a 
jeho okolí a často jsou 
opravdu na profesio-
nální úrovni. 

 

Odbor ŽPaKS

Soutěže ke Dni stromů
se zúčastnilo 17 fotografů 

Město Hlučín  připravuje v rámci svého projektu  Hlučín zdravé město již 3. ročník 
fotografické soutěže u příležitosti  Dne stromů. Ten se sice uskuteční až 20. října 
2011, ale už v tuto chvíli chceme dát šanci všem nadšeným fotografům, aby na 
svých snímcích zachycovali   stromy  v každém ročním období.   

Pravidla soutěže
Název soutěže: STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín 
Koordinátor soutěže: KC Hlučín  
Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže: od 1.11.2010 do 10.10.2011
n Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez rozdílu věku, po-

hlaví , národnosti a vyznání.
n Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí 

s pravidly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně.
 n Všechny zaslané fotografie budou k shlédnutí na uvedených internetových stránkách 

Kulturního centra  Hlučín
n Do soutěže lze zasílat  pouze fotografie s tématikou stromů 
n Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px.
n Fotit stromy můžete od  data vyhlášení soutěže  do 10. října 2011
n Každý fotograf může poslat do soutěže však  maximálně 15 fotografií
n Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JEPG a  to až v měsíci říjnu 2011 (do 

10.10.2011)
n Fotografie  může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora.
n Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvážení autora.
n Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, pro případné oslo-

vení
n Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci 

v rámci připravované výstavy ke Dni stromů
n Všichni autoři vybraných snímků na výstavu, obdrží  tričko s tématem Den stromů a  3 

nejúspěšnější obdrží věcné ceny od Města Hlučín.
n Zvláštní cena bude udělena v kategorii  „strom v ročním období“ (jde  o zachycení stej-

ného stromu foceného z jednoho místa  v průběhu všech ročních období) Z fotografií 
v této kategorii bude  vytvořena filmová animace  přeměny stromu

n V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu bude toto možné 
pouze za písemného souhlasu autora.

Podmínky soutěže a jakékoliv dotazy Vám blíže vysvětlí:
RNDr. Soňa Prášková , odbor životního prostředí 

Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum Hlučín 
Foto: Dana Langrová

Foto: René Bláha
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Již po páté se sešli příznivci pohybu na trase 
„Šlápoty“. Tento populární pochod zorganizo-
valo jako každý rok Kulturní centrum Hlučín ve 
spolupráci s kulturní komisí obce Vřesina. O tom, 
že se jedná rok od roku o více vyhledávanou akci 
svědčí i letošní rekordní účast. Sešlo se celkem 
329 účastníků všech věkových kategorií (rekord-
ní byl i počet psích miláčků - 15). Trasa vedla z 
Hlučínského náměstí po vyznačené trase s ná-
vštěvou a odborným výkladem v bunkru v Dar-
kovičkách, s cílem u restaurace ve Vřesině, kde 
bylo zdarma přichystáno občerstvení. Všichni, 
kdo se prokázali vyplněnou kartičkou se čtyř-

mi razítky z kontrolních stanovišť, si pochutnali 
na opékané klobáse a pivu, resp. limonádě. K 
pohodě jim v cíli zahrála country kapela. Každý 
účastník byl zařazen do závěrečného losování o 
stovku cen, které pořadatelé spolu se sponzory 
akce připravili.Počasí nám přálo a tak při dobré 
muzice jsme si  uvědomili, že nejen shon a spěch 
v této hektické době, ale i zastavení a posezení s 
přáteli, je velmi důležité.

Miroslav Houžvička
vedoucí Kulturního domu Hlučín 

Foto: Ondřej Teichmann

Hlučínsko-vřesinská šlápota 2010 Gymnázium
našich životů
Srdečně vás zvu 9.11. v 17 h do 
zámeckého klubu na promítání 
dokumentárního filmu GYM-
NÁZIUM NAŠICH ŽIVOTŮ ANEB 
ZPRÁVA O TAJEMSTVÍ KOVOVÉ 
TYČKY NA PŮDĚ ÚSTAVU. Ten-
to 40min. dokumentární film 
jsem natočil se svým bývalým 
třídní učitelem Petrem Marti-
níkem a se studenty gymnázia 
Josefa Kainara v Hlučíně. Nahlíží 
nejen na historii a současnost 
této školy, ale skrze vyprávění 
absolventů (prof. Josef Jařab, 
doc. Kristián Šafarčík...) a učitelů 
(J. Nasadilová, Z. Štěpánek, Petr 
Kolarz...) podává i vtipně-mrazi-
vou zprávu o myšlení a jedineč-
ných osudech Hlučíňáků ve 20. 
století.
Kromě almanachů, tabel a his-
torických fotografií dokument 
také zmiňuje osobnost básníka 
Josefa Kainara, který gymnázi-
um absolvoval v roce 1938.
Film je možné zakoupit na DVD 
za cenu 120,-Kč, a to přímo v 
muzeu nebo na gymnáziu.

Marek Sklář
dokumentarista

Obrovského úspěchu dosáhli 
tanečníci Klubu sportovního 
tance Kulturního domu Hlučín 
na mistrovství  České republiky 
v latinsko-amerických tancích 
družstev, které  se konalo dne 
10.10 v Praze. Tohoto klání se 
zúčastnilo celkem 12 družstev z 
10 nejlepších klubů z celé České  
republiky. Tanečníci z Hlučína 
dokázali, že opravdu patří mezi 
absolutní špičky. Za svůj bojov-
ný a kvalitní  výkon byli odmě-
něni postupem do finále, kde 

nakonec vybojovali pro Hlučín 
naprosto vynikající 6. příčku. 
Hlučínský klub se tak zařadil 
svou výkonností mezi české vel-
kokluby.
Hlučín reprezentovali (na fo-
tografii zprava): Rostislav Ne-
uwirth-Klára Zborovská, Petr 
Kupčík-Eliška Otáhalová, Marek 
Lochman-Anežka Jurčíková, 
Vilém Pařík-Sabina Kloková a 
kapitánkou byla Markéta Dostá-
lová.                      Milan Kysučan

vedoucí a trenér KST KD Hlučín

Tanečníci zazářili v Praze

Jedna z nejúspěšnějších čes-
kých kapel dneška skupina Vy-
psaná fixa bude hlavní hvězdou 
prosincové hudební nadílky 
Rockové Vánoce, která se tra-
dičně uskuteční v Kulturním 
domě v Dolním Benešově a to 3. 
prosince. Návštěvníci se mohou 
těšit i na veselý punk v podání 
rakouské party Jack Disconnect, 
která ve své vlasti patří k nejvy-
hledávanějším skupinám.
Rockové Vánoce se vrací  po roč-
ní odmlce. „Loni jsme show mu-
seli zrušit kvůli prasečí chřipce. 
Letos se uskuteční a program je 
opravdu našlapaný,“ řekl za po-
řadatele David Moravec s tím, 
že program rockové nadílky 
bude letos mezinárodní. Kromě 
rakouské hvězdy se představí i 
polská formace Pink Elephant. 
„Připravujeme projekt rozsáh-
lejší spolupráce s polskými po-
řadateli. Toto je jeden z prvních 
výsledků naší práce,“ doplnil 
Moravec s tím, že na programu 
budou i dvě místní kapely. Velké 

podpoře fanoušku se těší již stá-
lice moravskoslezské hudební 
scény kapela Helpness. Těšit se 
návštěvníci mohou i na rock-
ovou partu RDT, která tradici 
Rockových Vánoc před 15 lety 
založila. 
Nejen na hudební zážitky ale 
pořadatelé lákají návštěvníky. 
Během programu Rockových 
Vánoc totiž zveřejní část pro-
gramu připravovaného sedmé-
ho ročníku festivalu Štěrkovna 
Open Music a navíc v Dolním 
Benešově slavnostně odstartují 
předprodej vstupenek. „Zájem-
ci si je budou ,moci koupit za 
speciální vánoční slevu,“ uvedl 
spolupořadatel festivalu Petr 
Breitkopf. Vstupenky na Rocko-
vé Vánoce jsou už nyní k dostání 
v síti Ticketstream. V předpro-
deji jsou k mání za 190 korun. 
Na místě budou stát 250 korun. 
Informace zájemci najdou na 
stránkách www.sterkovnamu-
sic.com či na profilu na Face-
book.                                          (fip)

Rockové  Vánoce s Vypsanou fixou a 
Rakušáky - Jack Disconnect
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Pane Kubálku, kdy jste vlast-
ně s chovem králíků začal?
Králíky chovám od dětství, cho-
vali je i mí rodiče, tenkrát ale jen 
ty obyčejné, na maso. V roce 
1976 jsem vstoupil do Českého 
svazu chovatelů v Hati a začal 
jsem chovat králíky čistokrevné. 
Na výstavy jsem ale začal jez-
dit až mnohem později, v  roce 
2000, kdy jsem vstoupil do spol-
ku chovatelů tady v Hlučíně.

Kolik máte momentálně  
králíků a jaká plemena?
Vždycky na začátku sezóny, brzy 
na jaře, je jich kolem stovky. Pak 
se jich ale během výstav hod-
ně prodá, takže teď na podzim 
už jich mám jen asi pětadvacet. 
Chovám jen jeden druh, slo-
venské národní plemeno, které 
se jmenuje králík Zemplínský. 
Kdysi jsem zkoušel i jiná pleme-
na, třeba Novozélandské bílé či 
Kastorem, ale postupně jsem 
zjistil, že je lepší chovat jen jed-
no plemeno a tomu se pořádně 
věnovat.

Jak musí  vypadat takový 
„výstavní“ králík?
Všichni králíci procházejí  tvrdou 
selekcí již brzy po narození, ne-
chávám si jen ty nejlepší. Kont-
roluji, jestli mají správnou barvu 
srsti podle vzorníku, drápky v 
odpovídající barvě, správnou 
délku uší, sleduji jejich váhu. Jen 
jedince, kteří splňují tyto přede-
psané podmínky, pak můžu vy-
stavovat a soutěžit s nimi. Tady 
v Čechách plemeno Zemplínský 
nikdo nechová, proto musím 
každý rok jezdit na Slovensko 
pro obnovení krve. Ročně se 
zúčastním zhruba deseti až dva-
nácti výstav.

Jak vypadá  konkrétně taková 
soutěž, podle čeho se králíci 
posuzují?
Na soutěžích se boduje od 0 do 
sta bodů, výsledkem je součet 
bodů za hodnocení jednotli-
vých kritérií, tedy třeba té váhy, 
barvy srsti a dalších, jak už jsem 
říkal. Stobodového králíka jsem 
já osobně nikdy neviděl, zažil 

jsem jednou na výstavě králí-
ka, který získal 97 bodů, víc ne, 
vždycky se najde nějaká drobná 
chybička.

Pojďme k tomu získanému 
titulu. Jak a kde jste titul 
Mistra Evropy vybojoval?
Loni v listopadu se v Nitře ko-
nala 26. Evropská výstava zvířat. 
Tam jsem v opravdu silné me-
zinárodní konkurenci předve-
dl celkem dvě kolekce králíků, 
vždy po čtyřech kusech. Jedna 
z těch kolekcí vyhrála nejvyšším 
součtem bodů a za ni jsem zís-
kal právě titul Mistr Evropy. Za 
samce z této kolekce jsem na-
víc obdržel ještě čestnou cenu 
za nejlepšího jedince. Tenhle 
krasavec váží přes pět kilo a v 
celkovém bodování získal na 
soutěži 96,5 bodů.  Úspěch je 
to o to větší, že jsem zvítězil s 
plemenem Zemplínský, které je 
slovenským národním, právě v 
zemi jeho původu.

Dostávají výstavní králíci 
nějaké speciální krmivo?
Vůbec ne, jen je nekrmím trá-
vou, ale jinak běžným, ale pouze 
suchým krmivem. Žerou seno, 
granule slunečnice, ječmen, 
oves.

A co ten králík - šampion, má 
nějaká privilegia?
Ten má akorát doživotně zajiště-
no, že ho nesníme. Je to oprav-
du špičkový kousek, doufám, že 
bude mít ještě hodně kvalitních 
potomků.

Obývací  pokoj máte plný po-
hárů, máte vůbec spočítáno, 
kolik trofejí už jste získal?
Přesně spočítáno to nemám, ale 
určitě je to kolem sedmi desítek 
ocenění z nejrůznějších soutěží.

Jak je chov králíků finančně 
náročný? Přece jen sto králíku 
něco sní, pak ta údržba srsti, 
kotců.. ..
O financích bych radši nemluvil, 
kdybych měl počítat, kolik do 
toho člověk dá, tak bych to asi 
nemohl dělat. To není jen krmi-
vo, voda a údržba kotců, musíte 

Na slovíčko u mistra mezi chovateli

je pravidelně očkovat, odčervo-
vat a tak dále. A když koupíte 
takového výstavního králíka… 
to se bavíme řádově o stovkách 
eur. Není to výdělečný koníček, 
jak by si mnozí mohli myslet. 
I když hodně králíků prodám, 
jsem vždycky v mínusu. I ty vý-
stavy dost stojí, benzín, startov-
né, za jednoho králíka to bylo 
třeba na tom mistrovství Evropy 
18 euro. A žádné finanční odmě-
ny se k ocenění nevážou. Je to 
vždycky prodělečné, ale dělám 
to z lásky, baví mě to.

Máte ještě vůbec čas na jiné 
koníčky, nebo se po práci jen 
točíte kolem králíků?
Ještě chovám exoty a psa, jsem 
taky členem kynologického 
spolku v Kozmicích. Kromě těch 

zvířat jinak nemám čas vůbec 
na nic, naštěstí mám tolerant-
ní manželku, té bych chtěl po-
děkovat, že to se mnou a s tím 
mým zápalem pro chov vydrží. 
Taky bych chtěl říct, aby to ne-
vypadalo, že jsem tady jediný 
úspěšný chovatel králíků, že v 
Hlučíně je spousta dalších ši-
kovných, kterým bych chtěl tou-
to cestou popřát, ať se jim daří. 
Zároveň bych chtěl vyzvat mla-
dé, začínající chovatele, kteří by 
chtěli vstoupit do svazu, nebo 
poradit s chovem, ať se na mě 
nebojí obrátit prostřednictvím 
mailu kubalekpepa@seznam.cz, 
rád jim poradím.

Za rozhovor poděkovala
Lada Dobrovolná

O tom, že se v Hlučíně narodila celá řada významných umělců 
nebo že zde vyrostli špičkoví sportovci, ví asi každý místní 
obyvatel. Město Hlučín ale reprezentují i tací, o kterých neví 
téměř nikdo a přitom jsou jejich úspěchy obrovské. Jedním z 
nich je například i devětačtyřicetiletý chovatel králíků, pan Josef 
Kubálek z Darkoviček, který se v tomto oboru, nebo chcete-li 
v této disciplíně, stal právě před rokem Mistrem Evropy.

Josef Kubálek získal za chov králíků již desítky ocenění a trofejí.

Foto: Petr Gattnar
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Foto: Petr Gattnar

Zaměstnanci úseku regionální-
ho rozvoje Městského úřadu v 
Hlučíně strávili týden od 13. září 
do 17. září 2010 v jihomoravské 
metropoli, která v prostoru vý-
staviště ožila současně 52. Mezi-
národním strojírenským veletr-
hem a veletrhem URBIS INVEST. 
Ten umožnil subjektům prezen-
tovat  potenciál svého regionu a 
nabízet unikátní možnosti pro 
investory a podnikatele. Cen-
trum pro podporu podnikání, 
inovace a transfer technologií 
vzniklo v areálu pavilonu A1. In-
vestiční příležitosti prezentoval 
vedle ostatních krajů také ten 
Moravskoslezský, který vystu-
poval jako kraj znalostní ekono-
miky a inovací. V rámci expozi-
ce Moravskoslezského kraje se 
představila některá města regi-
onu, vedle Hlučína také Krnov, 
Havířov či Frýdek-Místek. Své 
zástupce zde měla Agentura pro 
regionální rozvoj i Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita, 
která do Brna nechala dopravit 
a v rámci expozice vystavila au-
tomobil vyrobený studenty.
Účast města Hlučína na veletrhu 
URBIS INVEST měla za cíl pře-
devším prezentovat investiční 
příležitosti a také seznámit zá-
jemce s lokalitami vymezenými 
pro výstavbu domů i podnikání. 
Kdo se u stánku města Hlučína 
zastavil, na toho čekaly informa-
ce o městě Hlučíně i Hlučínsku v 
tištěné podobě a drobné propa-
gační předměty. Turisty ze vzdá-
lenějších koutů republiky vábil 
na Hlučínsko krátký klip, který 
v sestřihu představil nejatrak-
tivnější místa ve městě Hlučíně 
i jeho městských částech. 

Michaela  Žurková
referentka odd. regionál. rozvoje

Hlučín se
představil 
na veletrhu

Hluboká v novém
Oblíbená zkratka Zahradní-Hlu-
boká, kterou využívají řidiči 
směrující především od Ostra-
vy na sídliště OKD nebo Darko-
vičky, se dočkala nového povr-
chu. V posledním roce stav sil-
nice skutečně korespondoval 
s jejím názvem (díry zde byly 
opravdu velmi hluboké), pro ři-
diče se komunikace stala doslo-
vaslalomovou dráhou. 
Pokládku nového asfaltového 
koberce dokončili silničáři v po-
lovině října. 

Foto: Michal Kubíček
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8. výstava celoroční soutěže 
            „Rok 2010 v Muzeu Hlučínska“

Výstava 
trvá
od 23. 9.
do 21. 11. 
2010

Výstava trvá 
               od 23. 9. do 21. 11. 2010



Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín, tel.: pokladna: 558 270 100,
kulturní dům: 595 043 397, www.kc-hlucin.cz

Dům dětí  a mládeže Hlučín
Zámecká  6, 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 156
e-mail: ddmhlucin@seznam.cz, www.ddmhlucin.zde.cz

Sportovně rekreační areál – sportovní hala, stadion
Tyršova 5a, 748 01 Hlučín, tel.: 595 043 677, 595 043 690, email: 
srahlucin@volny.cz, www.sra-hlucin.cz

Kino Mír Hlučín
Ostravská 624/51a, tel.: 595 041 074, 733 712 991 

      [13] hlučínskénoviny

Dne 5. prosince 2010 uplyne 
100 let od narození  známé hu-
dební osobnosti našeho měs-
ta, kapelníka a učitele hudby 
pana Leoše Staňka.
Tento nadšený  muzikant vy-
učoval na mnoho hudebních 
nástrojů  a sám také hru na ně 
ovládal. V roce 1953 nastoupil 
jako učitel hudby do nově za-
ložené městské hudební školy, 
pozdější Lidové školy umění, 
kde působil více než 20 let. 
Vyučoval hru na smyčcové 
nástroje, akordeon, nástroje 
dechové i bicí. Založil něko-
lik orchestrů, ať už smyčcový, 
akordeonový a dokonce  i oblí-
benou dechovku. 

K hudbě vedl i své tři děti a 
později své vnuky. Členo-
vé rodiny připravují spolu s 
vedením ZUŠ vzpomínkový 
večer s bohatým hudebním 
programem na pátek 3. pro-
since 2010 v 16.30 v Kultur-
ním domě v Hlučíně. Vystoupí 
smyčcový orchestr a folklor-
ní soubor ZUŠ Dubnica nad 
Váhom, Studentský komorní 
orchestr ZUŠ Hlučín a sólisté. 
Na tento večer jsou srdečně 
zváni nejen bývalí žáci pana 
učitele Staňka, ale také široká 
hudbymilovná veřejnost na-
šeho města i jeho okolí. Vstup 
je volný,  těší se na vás všichni 
účinkující a pořadatelé.

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVÝ VEČER
Zveme Vás do kina Mír dne 
30. 11 a 1. 12. od 18.00 hod. 
Hořká komedie režiséra Ond-
řeje Trojana Občanský průkaz 
na motivy  stejnojmenné knihy 
Petra Šabacha sleduje osudy 
čtveřice dospívajících mladíků, 
jejich přátel, lásek a rodičů.
Petr, Aleš, Popelka a Míťa do-

spívají v sedmdesátých letech, 
v době, kdy vyjít na ulici bez 
občanského průkazu znamena-
lo koledovat si o průšvih a kdy 
povinná vojna byla pro mnohé  
největším strašákem. Snaží se 
neztratit v totalitězdravý rozum 
a smysl pro humor, ale také ne-
zadat si s režimem. 

Nový český film Občanský průkaz

26.11. 16.00 Krása a šikovnost - vernisáž výstavy

4. 12. 15.00 TEN VÁNOČNÍ ČAS - vernisáž vánoční výstavy

8.11. ZAMYKÁNÍ  LESA, pojďte se s námi rozloučit s Pánem lesa, 
uložit zvířátka k zimnímu spánku. Sraz 16 hod před DDM 
Hlučín, lampiony s sebou.

8.11. HLUČÍNSKÝ  SLAVÍČEK, soutěž v sólovém zpěvu hlučín-
ských či jiných lidových a umělých písní bez hudebního 
doprovodu, pro děti předškolní, 1. a 2. tříd, prezence: 
13.00 – 13.30, přihlášky nejpozději do 5.11.

12.11. KLUB PATCHWORK, od 16 hodin v DDM, pokud možno 
vezměte si s sebou zbytky látek

19.11. BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK, od 9 do 12 hod

27.11. ADVENTNÍ  DÍLNA, pro děti od 8 let a dospělé, od 13.00,   
výrobky si odnesete domů, cena: 200,- Kč/dospělý, 150/
dítě, přihlášky a platba předem  tel.: 595041156

PŘIPRAVUJEME: 

5.12. MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

6.12. VÁNOČNÍ DÁREČKOVOU DÍLNU

10.12. KLUB PATCHWORK

10.12. KLUB DRÁTOVÁNÍ

11.12. VÁNOČNÍ DÍLNA ENKAUSTIKY PRO DĚTI

11.-12.12.   VÁNOČNÍ VÝLET DO PRAHY

9. 11. 15.00 Kluby klubům

10. 11. 18.00 Autorské čtení tří spisovatelek za doprovodu  
smyčcového kvarteta ZUŠ Hlučín, v EK

10. 11. 19.00 Ander z Košíc – talk show známého humoristy s 
duetem Galánečky

14. 11. 14.00 Koncert EVY a VAŠKA v KD

20. 11. 19.00 Závěrečná prodloužená tanečních pro manžel-
ské a přátelské páry

21. 11. 16.00 Omlazovna – tan. zábava nejen pro střední věk

16. a 
27. 11.

18.00 Závěrečná kolona tanečního kurzu 

Připravujeme:

5. 12. 16.00 Adventní koncert Daniela Hůlky, Lubomíra Brab-
ce a soubor Sluníčko ze ZŠ Rovniny

16. 11. 17.00 a 19.00   Román pro muže
   Film ČR, komedie. MP od 15 let
30. 11 a 1. 12. od 18.00 Občanský průkaz
   Film ČR, komedie.

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 617
mail: muzeum.hlucinska@seznam.cz, www.muzeum.hlucin.com

Pronájem sportovní  haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště  
Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690 

Utkání II. fotbalové  ligy

7. 11. 10.15 FC Hlučín - Žižkov 

Utkání II. volejbalové  ligy mužů

20. 11. 10.00 TJ Hlučín – Tatran Poštorná

4. 12. 10.00 TJ Hlučín – Volejbal Vyškov

11. 12. 10.00 TJ Hlučín – Sokol Palkovice

18. 12. 10.00 TJ Hlučín – TJ Holubice 

Basketbal

6. 11. 10.00  utkání mládežnických družstev

20. 11. 10.00 utkání mládežnických družstev 

Basketbal – utkání  OP mužů

2. 11. 18.00 TJ Hlučín – Poski Ostrava B

9. 11. 18.00 TJ Hlučín – Vítkovice

16. 11. 18.00  TJ Hlučín – HAKO OV

30. 11. 18.00 TJ Hlučín – Snakes Ostrava 

Házená 

6. 11. 14.00 Handball club Hlučín – Karviná (ml. žačky)

ZO ČZS Hlučín - město pořádá ve středu 24. 11. 2010 v DDM Hlu-
čín „Ukázky vánoční vazby“. Začátek v 17 hod. Zveme srdečně 
všechny zájemce. 

Jana Sabolová - Český zahrádkářský svaz Hlučín

n Prodám družstevní  byt 2+1 v Hlučíně. Telefon: 604 153 462. 
n Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví po rekonstrukci. Cena 

900 000,- Kč. Tel.: 602 522 801. 
n Prodám dr. 3+1 s lodžií, centrum Hlučína. Lze i pron. s pozd. 

odkupem. Cenu nabídněte. Tel.: 777 663 131. 
n Pronajmu bytové  i nebyt. prostory v centru Hlučína. Tel.: 777 

010 444. 

Soukromá řádková inzerce
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Dne 14. záři 2010 vešla v platnost vyhláška 
č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
30/2001 Sb., kterou se provádějí  pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení  provozu na pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších předpisů  
(dále také "Vyhláška").
Tato Vyhláška zavádí pro cyklisty 6 nových 
dopravních značek, z čehož 4 dopravní 
značky jsou svislé a 2 vodorovné. 

Svislé  dopravní značky
Mezi svislé dopravní značky patří 2 informa-
tivní dopravní značky směrové a 2 dodatko-
vé tabulky.
Informativní  dopravní značka směrová IS 
10e "Návěst doporučeného způsobu odbo-
čení cyklistů vlevo" a IS 21d "Konec cyklis-
tické trasy". Dále to jsou dodatkové tabulky 
E12b "Vjezd cyklistů v protisměru povolen" 
a E 12c "Povolený směr jízdy cyklistů".

Vodorovné  dopravní značky
Mezi nové  vodorovné dopravní značky pa-
tří V 8b "Přejezd pro cyklisty přimknutý k 
přechodu pro chodce" a V 20 "Piktogramo-
vý  koridor pro cyklisty". 

1. Návěst doporučeného způsobu odbo-
čení  IS 10e (Informativní dopravní značka 
směrová)

V místech, kde jsou vyš-
ší intenzity dopravy a 
cyklisté se nemohou 
bezpečně z pravé strany 
vozovky dostat do levého 
odbočovacího pruhu (je-
li zřízen) a nebo nemo-
hou přejet do levé částí 
jízdního pruhu, resp. ne-
mohou bezpečně odbo-

čit vlevo, tak je umožněno cyklistům nepří-
mo odbočit vlevo, a to odbočením vpravo, 
kolmým najetím k vozovce a její překonání 
kolmo po přejezdu pro cyklisty nebo pěšky 
po přechodu pro chodce. 
                 
2. Konec cyklistické trasy IS 21d (Infor-

mativní dopravní značka 
směrová)
Tato informativní doprav-
ní značka směrová ukon-
čuje cyklistickou trasu. 

                   
3. Vjezd cyklistů v protisměru povolen E 
12b (Dodatková tabulka)

Tato dodatková tabul-
ka informuje cyklisty, 
že mají povolen vjezd 
do protisměru v jedno-

směrné komunikaci. Doposud existovala 
dodatková tabulka E 12 Jízda cyklistů v 
protisměru, která informovala řidiče, že v 
jednosměrné komunikaci, do které vjíždí 
mohou potkat v protisměru cyklistu. Nová 

Nové  dopravní značky pro cyklisty
dodatková tabulka E 12b informuje cyklisty, 
že mohou tuto jednosměrnou komunikaci 
užít v protisměru a bude tak doplňovat Zá-
kazovou dopravní značku B 2 Zákaz vjezdu 
všech vozidel.

4. Povolený  směr jízdy cyklistů E 12c 
(Dodatková tabulka)
Tato dodatková tabul-
ka bude umísťována na 
Informativní  dopravní 
značku provozní, která 
informuje o řadících pru-

zích, konkrétně o pravém řadícím pruhu 
pro pravé  odbočení. Dodatková tabulka 
upozorňuje řidiče jedoucí  v pravém odbo-
čovacím pruhu, že v tom samém pravém 
odbočovacím pruhu se může nalézat cyk-
lista jedoucí přímo. Řidiči by tak měli dbát 
zvýšené opatrnosti při odbočování vpravo.  

5. Přejezd pro cyklisty přimknutý  k pře-
chodu pro chodce V 8b (Vodorovná do-
pravní značka) 

Tato vodorovná dopravní 
značka značí pro účast-
níky silničního provozu 
přimknutý přejezd pro 
cyklisty k přechodu pro 

chodce. Jedná se o předstupeň jednoho 
prostoru sloužícího k překonání komunika-
ci pro chodce a zároveň pro cyklisty.

6. Piktogramový koridor pro cyklisty V 
20 (Vodorovná dopravní značka)

Tato vodorovná doprav-
ní značka upozorňuje 
řidiče na zvýšený  výskyt 
cyklistů na komunikaci, 
současně naznačuje cyk-
listům jak se optimálně 

pohybovat v dopravním prostoru. Jedná se 
tedy o naznačení optimální trasy cyklistů v 
komunikaci. Nejedná se tedy o vyhrazený 
prostor pouze pro cyklisty. 

Postřehy ze silnic pro 
chodce a cyklisty
Vážení  čtenáři, při účasti v silničním provo-
zu se celá řada z nás dopouští „přestupků“ 
proti zákonu o pozemních komunikacích, 
proto si dovolím uvést některé požadavky 
uvedeného zákona, tentokrát pro chodce a 
cyklisty.
Chodec musí  užívat především chodníku; 
kde není chodník nebo je neschůdný, chodí 
se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo 
je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při le-
vém okraji. Chodci smějí jít po krajnici nebo 
při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. 
Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu 
a v nepřehledných úsecích smějí jít chodci 

pouze za sebou. Je-li blíže než 50m pře-
chod pro chodce, místo pro přecházení vo-
zovky, nadchod nebo podchod označený 
příslušnou dopravní značkou, musí chodec 
přecházet jen na těchto místech. Na pře-
chodu pro chodce se chodí vpravo.
Mimo přechod pro chodce je dovoleno 
přecházet vozovku jen kolmo k její ose. 
Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud 
s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy 
přijíždějících vozidel nedonutí řidiče k náh-
lé změně směru nebo rychlosti jízdy. Vstou-
pí-li chodec na vozovku, byť je to třeba i 
přechod pro chodce, nesmí se tam bezdů-
vodně zdržovat. Chodec nesmí vstupovat 
na přechod pro chodce nebo na vozovku 
bezprostředně před blížícím se vozidlem. 
Chodec musí dát přednost tramvaji.
Na vozovce se na jízdním kole jezdí při 
pravém okraji vozovky. Jízdním kolem se 
rozumí i koloběžka. Cyklisté smějí jet jen 
jednotlivě za sebou. Pohybují-li se pomalu 
nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém 
okraji vozovky, může cyklista jedoucí  stej-
ným směrem tato vozidla předjíždět nebo 
objíždět z pravé strany po pravém okraji 
vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od 
vozidel dostatek místa. Cyklista mladší 18 
let je povinen za jízdy použít ochrannou 
přilbu. Dítě mladší 10 let smí jet po silnici 
jen pod dohledem osoby starší 15 let, to 
neplatí pro jízdu např. v obytné a pěší zóně. 
Na jednomístném kole není dovoleno jez-
dit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno 
pomocným sedadlem pro přepravu dítěte 
a pevnými opěrkami pro nohy, smí osoba 
starší 15 let vést osobu mladší 7 let. Cyklis-
ta nesmí jet bez držení řidítek, držet se ji-
ného vozidla, vést za jízdy druhé kolo, psa 
nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by 
znesnadňovaly řízení jízdního kola. Při jíz-
dě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. 
Cyklista je povinen za snížené viditelnosti 
mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu 
se světlem červené barvy nebo přerušova-
ným světlem červené barvy. Je-li vozovka 
dostatečně a souvisle osvětlena, může cyk-
lista použít náhradou za světlomet svítilnu 
bílé barvy s přerušovaným světlem. Cyklis-
té nemohou zapomínat i na to, že při jízdě 
na kole je zakázáno kouřit. 

Robert Vitásek
vedoucí odboru dopravy
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Výsledky voleb do zastupitelstva
Podrobné výsledky vč. seznamu zastupitelů města Hlučína na straně 2.

Dne 11. 11. 2010 oslaví
manželé Seitlovi, diamantovou 

svatbu. Hodně štěstí, zdraví a ještě 
několik roků šťastného manželství 
přejí děti - Vlaďka, Eva, Drahuška, 

Anička, Ivana a Daniel s rodinami.

Dušičková vzpomínka 
V zahrádkách rozkvetly bílé chryzantémy,
jejich chladná krása někdy až zamrazí,
přináší vzpomínku na chvíle smuteční,
kdy navždy odešli - všichni naši drazí. 
 
Tak to je v životě - něco již skončilo,
a něco nového, krásného začíná,
život si sám píše každý den kroniku,
a člověk častokrát to vůbec nevníma. 

Jen úcta, ochota a čisté  přátelství,
vzpomínka na všechny, co nás opustili,
ta je v našich srdcích hluboce ukrytá,
a pomůže v každé těžké, smutné chvíli. 

Když v den dušičkový - svíčky se rozzáří,
a v tiché modlitbě - ruce s květinami,
vzpomínáme s pietou v tichém rozjímání,
na všechny přátele - co již  nejsou mezi námi. 
 

Valerie Cymorková 
obyvatelka Domova u jezera v Hlučíně

Místo kytičky

Poděkováni 
TJ Bobrovníky 
Ráda bych touto cestou po-
děkovala Tělovýchovné jed-
notě Bobrovníky, za nádher-
ně prožitou sobotu dne 2. 10. 
2010. To se totiž konal zájezd 
na Malou Fatru, který TJ orga-
nizovala.
Každý účastník zájezdu si 
mohl vybrat trasu podle svých 
sil. Ti nejzdatnější a mladší vy-
razili až na Velký Rozsutec a ti 
co si už tolik nevěří, se vydali 
na trasu okolo Velkého Roz-
sutce. 
Menší skupinka využila la-
nové dráhy z Vratné Doliny a 
vybrala si svou vlastní trasu 
na Chleb nebo Gruň. Žádná z 
uvedených tras nebyla lehká. 
Ti, co vyrazili na Velký Rozutec 
a okolo Rozutce vyšli od Bie-
lého  Potoka, přes Jánošíkové 
Diery a to je pěkný záhul. Ale 
nikdo si nestěžoval a makal. 
Sluníčka jsme si sice moc ne-
užili, ale o to víc legrace. 
Při zpáteční cestě do Štefa-
nové se někteří neudrželi na 
kluzkém terénu a pěkně se 
povozili na zadku. Bylo to 
super. Chci hlavně poděko-
vat organizátorům zájezdu 
-  předsedovi TJ Bobrovníky 
panu Janu Kolodějovi a jeho 
manželce Daně.
Podotýkám ještě, že to není 
první akce, kterou organizo-
vali (bylo jich už  více) a dou-
fám, že není ani poslední. 
Jménem spokojených účast-
níků  zájezdu 

Anna Breitkopfová

V prvním říjnovém týdnu se v 
hodinách českého jazyka v 7. 
a 8. ročníku na ZŠ dr. M. Tyrše, 
Hlučín uskutečnil projekt Re-
gionální média. Mluvili jsme o 
novinách, časopisech a inter-
netových stránkách, na kte-
rých lze vyhledávat informace 
o našem městě. Řeč přišla také 
na Hlučínské noviny. Naše po-
zvání do hodin češtiny přijala i 
autorka mnoha těchto článků, 

tisková mluvčí města Hlučína, 
Mgr. Lada Dobrovolná. Velmi 
poutavě mluvila s žáky o svém 
současném i minulém povolání 
novinářky a umožnila nám tak 
přitažlivou formou nakouknout 
pod pokličku složitého mediál-
ního světa. Chceme jí proto ješ-
tě jednou velmi poděkovat za 
její ochotu a věnovaný čas.  

Mgr.  Monika Tomisová
učitelka ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Poděkování tiskové  mluvčí města Hlučína 

Kdo je muž na fotografii?
Muzeum Hlučínska se ob-
rací na čtenáře s prosbou o 
pomoc při určení totožnosti 
jména vojáka z Hlučína na 
přiložené fotografii. 
Pokud někdo zná jméno vo-
jáka z fotografie, prosíme 
kontaktujte nás na telefon-
ním čísle: 595 041 337
Děkujeme

Mgr. Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

Přivítali jsme: 
Lasáková Eva *2010
Filo Adrian *2010  

Jubilanti: 
Břemková  Lucie *1923
Kaštovská Gertruda *1921
Bechová  Helena *1909
Schmidtová Marta *1921
Cymorková Valerie *1927
Krkoška Vlastimil *1928
Čechová Adéla  *1921
Gogolínová Matylda *1928
Smolková Cecílie *1925
Dědáček Vladimír *1930
Gawlik Andělín *1922
Lasaková Gertruda *1916 
Lička Pavel *1925
Dědáček Vladimír *1930

Rozloučili jsme se: 
Hajduková Gertruda *1934
Rybár Jozef *1915

Gratulujeme manželům 
Ličkovým k 60-ti letému 

výročí svatby. Za celou rodinu, 
příbuzné a známé dcera Jana 

a syn Werner s rodinami. 

Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár 
let. Věčnou lásku jste si slibovali a ten slib 
nikdy nevzali jste zpět. Tak jako kdysi, tak 
i dnes Vám v srdci zvony znějí. A spolu s 
námi štěstí, lásku k Vašemu výročí Vám 
přejí. 

Dne 28. října 2010 oslavili nád-
herných 60 let společného živo-
ta Anna a Antonín Hlavenkovi 
z Bobrovník. Do dalších let jim 
přejí hlavně pevné zdraví rodi-
na Široká, Sklářová, syn Albert, 5 
vnoučat a 4 pravnoučata.

Dne 5.11.2010 slaví pan Vla-
dimír Dědáček 80 let 

Zdraví, štěstí, pohodičku, 
taky zpívat, radovat se a 
smát, vždyť máš krásných 
osmdesát. Do stovky je to už 
jenom skok, takže milý taťko, 
dědo, pradědo, ať s námi dr-
žíš stále krok. 
Za celou rodinu přeje man-
želka Anna a  dcery Jiřina a 
Jarmila



Solná jeskyně

Pod křídly lva.Pod křídly lva.

Kontakt:
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Hlučín, Opavská 9
tel./fax: 595 043 459
mobil: 602 544 730
e-mail: petr_kramny@generali.cz

Povinné ručení Generali  

s bonusem 55%!
Generali Pojišťovna a.s. poskytuje ke sjednané 

smlouvě povinného ručení (Komplet nebo Základ) 

bonus 55 % z pojistného na první pojistné období 

pro tyto kategorie:

• A13   1351-1450 ccm
• A03   1451-1850 ccm
• A14   1851-2000 ccm
• A04   2001-2500 ccm
• A05   nad 2 500 ccm

Poděkování voličům

KDU-ČSL a její kandidáti
v komunálních volbách 2010 v Hlučíně

děkují za důvěru projevenou v minulých dnech
Vaším hlasováním.

Česká strana sociálně demokratická
a kandidáti na její

kandidátce děkují svým
voličům za volební hlasy

a přejí všem mnoho zdraví.

Solidárním společenstvím
proti sobectví



Solná jeskyně

Pobyt v solné  jeskyni působí podpůrně a preventivně při mnoha onemocně-
ních či zdravotních problémech, jako jsou:

* chronické  katary nosu, krku (rýmy, kašle, dutiny, průdušky, nachlazení..)
* nervový  systém (neurózy, přepracovanost, stavy vyčerpání, stres)
* kožní  onemocnění (lupénky, ekzémy, alergie, zápaly, plísně) 

A PROČ  PRÁVĚ K NÁM ? 

    * MĚSÍČNÍ PERMANENTKA pro neomezený počet vstupů
    * GERMICIDNÍ LAMPA pro absolutní čistotu jeskyně
    * spokojenost maminek dětí z MŠ Ludgeřovice, Píšť, Vrablovec, 
       Rehabilitace – naše vizitka
    * Při zakoupení PERMANENTKY pro 10 vstupů – DÁREK
    * Při zakoupení PERMANENTKY pro 5 vstupů – DÁREČEK
    * VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY V PRODEJI
    * KÁVA, čaj, alko a nealko na recepci.

 

PŘIPRAVUJEME: „GOLD“ MASÁŽE V SOLNÉ JESKYNI  

Solná jeskyně v Hlučíně - Cihelní 42 (u Mountfieldu) - 748 01 Hlučín
www.solnajeskyne-hlucin.cz,  e-mail: info@solnajeskyne-hlucin.cz

tel.: 731 337 111

PARNÍ  BYLINNÁ LÁZEŇ je ozdravná  staroindická procedura bylinného napařo-
vání  celého těla a relaxace. Jedná  se o velice relaxační a uvolňující  proceduru. 

Napařování celého těla pomocí léčivých bylin, éterických olejů nebo solí z Mrt-
vého moře. Teplota uvnitř lázně dosahuje cca 40 stupňů s maximální vlhkostí a 
dochází k napařování celého těla, uvolnění nervového i svalového napětí, cel-
kové  relaxaci, osvěžení a povzbuzení. Horká pára stimuluje krevní oběh, vypla-
vuje toxické  látky, příznivě působí  na pleť a pomáhá překrvením osvobodit od 
pocitů únavy a depresí. Hlava je mimo napařovací  prostor (vhodné i pro ty, co 
nemohou klasickou saunu). 

Příznivé účinky parní bylinné lázně BAOBAB: 
 * zlepšuje strukturu pokožky a podporuje tvorbu nových buněk
 * regenerace těla
 * snižuje ztuhlost a bolest kloubů, zad a končetin
 * uvolňuje křeče, prohřátí  svalstva
 * zmírnění bolestí  pohybového aparátu
 * zlepšuje krevní  oběh, reguluje metabolismus
 * vyčištění pleti a zvýšení pružností tkání
 * podpora hubnutí, udržování  tělesné hmotnosti
 * je prevencí chřipkových a virových onemocnění 
 
NÁŠ TIP:
Velmi zajímavých výsledků  se dosahuje, pokud se parní bylinná lázeň kombinu-
je se zábalovými procedurami (skořicové zábaly proti celulitidě, bahenní zábaly) 
i ostatními masážemi. Bližší informace získáte na recepci solné jeskyně.

Parní bylinná lázeň

www.rsat.cz

Volejte: 775 33 33 66

Zajistíme pro Vás peníze rychle a seriózně | Až na 15 let | Bez registrů

Pohádková  atmosféra, která je
balzámem nejen pro tělo, ale i pro duši.



Nově nabízí: ZÁKAZNICKOU KARTU

ZAJIŠŤUJE: sledování léčebného režimu
                       konzultace v oblasti užívaných léků
                        poradenství v dermokosmetice  
                        poradenství v oblasti snížení nadváhy i při odvykání kouření
            sledování a vyhodnocení lékových interakcí 
             měření krevního tlaku 

POSKYTUJE:  bonusové výhody a slevy

Zákaznická karta je zdarma. Zajišťuje Vám výrazné úspory a garantuje věrnostní bonus při čerpání zdravotní péče v naší lékárně 
na recept i poukaz. Sledování péče pomocí zákaznické karty Vám v naší lékárně U hradeb zvyšuje  bezpečí při užívání více  léků 
kontrolou jejich vzájemných interakcí  a tak zvyšuje  ochranu  Vašeho zdraví. 

Registrace zákaznické karty  a  potřebné registrační údaje pro vydání karty podléhají striktně Zákonu o ochraně osobních údajů a 
bez Vašeho písemného souhlasu s nakládáním s poskytnutými osobními  údaji klientská karta nemůže byt vystavena ani využí-
vána. Její použití je schváleno Úřadem na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a jejich využití 

je omezeno zákonem na ochranu osobních údajů. 

Tipy na vánoční dárky

n originální léčebná kosmetika z Mrtvého moře AHAVA
n dárkové balíčky francouzské kosmetiky AVENE a vlasové kosmetiky KLORANE
n výhodná vánoční balení vitamínů a doplňků stravy
n tonometry a digitální teploměry HARTMANN

10. 11. 2010 od 13 hod se na vás opět těší naše dermoporadkyně AVENE.

www.lekarnauhradeb.cz

Otevírací doba : Po – Pá  7.30hod – 18hod, So 8hod – 12hod

kolektiv lékárny

LÉKÁRNA U HRADEB



Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

realizace a údržba zahrad
a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen,

jabloně od 90,-

www.zahradnictvi-michna.cz

TAXI HLUČÍN
602 855 888
Při objednávce předem možnost 

přistavení vozidla pro 6 pasažérů. 
Zajištění Drink Service

(odvoz Vás i s Vaším vozidlem)

VOLÁNÍ ZDARMA
800 888 838

Hypotéční řešení
Máte dluhy na nájmu či jde po Vás exekutor?

Nabízíme půjčky oproti zástavě Vaší nemovitosti, bytu, pozemku. 
Konsolidujeme neefektivní půjčky.

    Diskrétní řešení.

    Roční ůrok od 12 procent,
    výše ůvěru až do 2 000 000 Kč.

    Doba splatnosti až 10 let.

    Neplatíte žádné vstupní poplatky.

    Bez nutnosti prokazování příjmů 
    a nahlížení do registru dlužníků.

Řešte své závazky ihned, protože čas 
je Váš nepřítel v podobě různých sankcí.

    Roční ůrok od 12 procent,
    výše ůvěru až do 2 000 000 Kč.

    Doba splatnosti až 10 let.

    Neplatíte žádné vstupní poplatky.

    Bez nutnosti prokazování příjmů 
    a nahlížení do registru dlužníků.

Volejte ihned:

+420 602 33 40 33

Finanční Agentura A5.indd   1 06/09/2010   19:48:43

Zveme Vás do nově
otevřeného  Outletu
v Hlučíně.
Prodej značkového
oblečení envy, alpine pro, 
husky, campus
Nízké ceny

Otevírací doba:
Po – Pá   8.00 – 17.30 hod
So             8.00 – 12.00 hod

Najdete nás v Obchodním 
domě Pauli

OUTLET



Akce trvá od 4. října do 12. listopadu 2010. Pro fyzické osoby je nabídka platná při nákupu a montáži 4 zimních pneumatik MICHELIN stejného rozměru a typu.

minimálně 4 a maximálně 8 zimních pneumatik MICHELIN stejného rozměru a typu. Dodavatelem kupónů na pohonné hmoty je OMV International. Pro účast se
laskavě registrujte na www.michelin.cz a odešlete kopii faktury o nákupu společně s uvedeným ID, získaným při registraci, na následující adresu: Brandon TNE,

s. r. o., PO BOX 41, 187 00 Praha 87. Pro zaslání faktury použijte obálku získanou od Vašeho prodejce pneumatik. Pro účast v soutěži musí zákazník provést registraci
na internetových stránkách a odeslat obálku s kopií faktury zpět  do 20 dnů od dne nákupu. Hodnota kupónu na pohonné hmoty je vč. DPH a je určena rozměry 4

zakoupených zimních pneumatik MICHELIN takto: 17“ a výše = 700 Kč, 15“ – 16“ =  500 Kč, 13“ – 14“ = 200 Kč. Pro další informace a podrobná pravidla kontaktujte
laskavě svého prodejce nebo navštivte naše internetové stránky www.michelin.cz!

HLUČÍN, Markvartovická 1416/2
Call centrum: 591 001 002 
Mob.: 775 707 006 | 775 772 777 www.pneuok.cz 

PNEUSERVIS AUTODÍLYAUTOSERVIS GEOMETRIE KLIMATIZACE

Akce je platná do vyprodání zásob. Podmínkou získaní dětských
bobů je nákup 4ks zimních pneumatik KLEBER a přezutí

pneumatik na pneuservise v PNEU OK - shop s.r.o., Hlučíně.

ZÍSKEJTE DĚTSKÉ 
BOBY K SADĚ 
PNEUMATIK
KLEBER

BOBY ZDARMA


